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Δελτίο Τύπου
Σχεδιασμός για την εξυπηρέτηση περιστατικών από τα νοσηλευτήρια
του ΟΚΥπΥ και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
Προκειμένου να αποφορτιστούν τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ για να
μπορέσουν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα και αμεσότητα στις νέες
αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για αντιμετώπιση της πανδημίας
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1. Παραπομπές ασθενών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια
Στην παρούσα φάση και ενόψει της ετοιμότητας και της διαθεσιμότητας που
πρέπει να διαθέτουν τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
θα εξυπηρετούν:
•

Επείγοντα περιστατικά μέσω των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
τους, τα οποία μεταφέρονται είτε με ασθενοφόρα είτε απευθύνονται από
μόνοι τους οι ασθενείς,

•

Παραπομπές από κλινικές και ΤΑΕΠ των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ
για

επείγοντα

περιστατικά

ή

επείγοντα

χειρουργεία

που

δεν

διεκπεραιώνονται στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.
Τονίζεται ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναλαμβάνουν ΜΟΝΟ επείγοντα
περιστατικά και όχι ψυχρά περιστατικά. Για ασθενείς που αποτείνονται στον
ιδιωτικό τομέα από μονοί τους και δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, το
Υπουργείο Υγείας δεν θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση.
Τονίζεται επίσης ότι τα ύποπτα περιστατικά για κορωνοϊό τυγχάνουν χειρισμού
ΜΟΝΟ από τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ με βάση υφιστάμενη καταγεγραμμένη
διαδικασία, η οποία έχει κοινοποιηθεί.
2. Ραντεβού σε Εξωτερικά Ιατρεία νοσηλευτηρίων ΟΚΥπΥ
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Ασθενείς με ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσηλευτηρίων που
ακυρωθήκαν θα πρέπει να απευθύνονται σε Ειδικούς Ιατρούς συμβεβλημένους
με το ΓεΣΥ ή στους Προσωπικούς τους Ιατρούς για έκδοση παραπεμπτικού
(στις περιπτώσεις που δεν διαθέτουν) ή κατευθυντήριες οδηγίες/χειρισμό. Οι
Προσωπικοί Ιατροί καθώς και οι Ειδικοί Ιατροί του ΓεΣΥ είναι υποχρεωμένοι να
εξυπηρετήσουν τους εν λόγω ασθενείς.
3. Προγραμματισμένα χειρουργεία σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ –
Επείγοντα περιστατικά
Όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία που αφορούν επείγοντα περιστατικά
τροχοδρομούνται από τους θεράποντες ιατρούς των δημόσιων νοσηλευτηρίων
προς τον ιδιωτικό τομέα.
Προγραμματισμένα χειρουργεία, τα οποία έχουν ακυρωθεί και αφορούν
επείγοντα περιστατικά ή περιστατικά που δεν μπορούν να τύχουν αναβολής,
και για τα οποία οι ασθενείς δεν έχουν ενημερωθεί, θα πρέπει να
επικοινωνήσουν άμεσα με τους θεράποντες ιατρούς τους στο νοσηλευτήριο του
ΟΚΥπΥ για περαιτέρω χειρισμό.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον
Εκτελεστικό Διευθυντή του νοσοκομείου της Επαρχίας τους.
4. Προγραμματισμένα χειρουργεία σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ – Ψυχρά
περιστατικά
Για τα προγραμματισμένα χειρουργεία που αφορούν ψυχρά περιστατικά και τα
οποία έχουν ακυρωθεί, οι ασθενείς θα ενημερωθούν για νέα ημερομηνία
επέμβασης

από

το

νοσηλευτήριο

του

ΟΚΥπΥ,

στο

οποίο

ήταν

προγραμματισμένη να γίνει η επέμβαση.
5. Προγραμματισμένα χειρουργεία σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ – Ψυχρά
περιστατικά, των οποίων η κατάσταση επιδεινώνεται ή μεταβάλλεται
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Οι ασθενείς πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τους θεράποντες ιατρούς
τους στο νοσηλευτήριο του ΟΚΥπΥ για περαιτέρω χειρισμό ή να απευθύνονται
σε Ειδικούς Ιατρούς συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ ή στους Προσωπικούς τους
Ιατρούς για κατευθυντήριες οδηγίες/χειρισμό.

_________________
Υπουργείο Υγείας
8 Απριλίου 2020

